Informacja na temat procedury zgłaszania tancerzy na
oficjalne wydarzenia międzynarodowe IDO.
DOTYCZY: wszystkich wydarzeń IDO, gdzie podana jest ograniczona liczba zgłoszeń na dane
wydarzenie (tzw. EpN).
Akces uczestnictwa w imprezie międzynarodowej poprzez aplikację jest obowiązkowe dla
wszystkich podmiotów (solo, duety, grupy, formacje) chcących wziąć udział w danym
wydarzeniu IDO.
Zgłoszenie chęci udziału dokonujemy internetowo on-line poprzez stronę https://pztan.org/
zakładka Oświadczenia IDO na dole strony główniej PZTan albo poprzez stronę pft.org.pl zakładka
http://ido-evients.pro-sotware.pl/
W przypadku grup i formacji, które mają zapewniony start z klucza (EpN), wpłacamy jednocześnie
zadatek (zadatek ulega przepadkowi w wypadku rezygnacji z wyjazdu) w następujących kwotach:
- każda formacja – 480 zł - każda mała grupa – 140 zł
w terminie podanym jako termin zgłoszenia uwzględniające kolejność z KM IDO.
W przypadku wejścia na listę uprawnionych do udziału w danej imprezie IDO z dalszych miejsc opłatę
regulujemy w ciągu 7 dni od momentu pojawienia się grupy, formacji na miejscach umożliwiających
start w danym wydarzeniu IDO.
Opłatę wnosimy konto:
Polska Federacja Tańca, ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
Santander BP S.A. nr 79 1500 1865 1218 6012 2274 0000
podając w tytule za co jest wniesiona opłata i jakiego klubu dotyczy.
Potwierdzenie dokonanej płatności zadatku przesyłamy obowiązkowo drogą e-mailową na obydwa
adresy:
zbigniew.zasada@dance.pl i m.gawron@pft.org.pl

Uwagi!
1. W przypadku braku wpłaty zadatku miejsce w reprezentacji zajmują automatycznie
następne zgłoszone podmioty (dotyczy grup, formacji i production).
2. W przypadku solistów i duetów nie wpłacamy zadatku. Jednak kolejność na liście
zgłoszonych solistów i duetów jest kolejnością zgłaszania do bazy IDO przy zgłoszeniu
ostatecznym na dane wydarzenie.
3. W przypadku większej ilości podmiotów mających nominację z jednego klubu, np. 4
grupy i 3 formacje maksymalna kwota zadatku wynosi 1.000 zł. Jednakże w
przypadku, gdy zespoły nie wezmą udziału w wydarzeniu klub musi uregulować
zadatek w pełnej wysokości (w podanym przykładzie jest to kwota 4*140 zł + 3*480 zł
= 2.000 zł)
Zgłoszenia należy dokonać nieprzekraczalnym terminie 14 dni od uruchomienia zgłoszeń online (zostaje wtedy wysłana informacja do wszystkich klubów uczestniczących w KM IDO w
danych dyscyplinach albo w ciągu 14 dni po zakończeniu danych Mistrzostw (termin jest
liczony od pierwszego dnia po dacie kończącej dane wydarzenie).
Uwaga! w przypadku większej ilości zgłoszeń niż EpN na daną imprezę decyduje miejsce
zajęte na Mistrzostwach Krajowych. Po terminie zgłoszeń (po 14 dniach) decyduje kolejność
zgłoszeń.

Zgłoszenia bez potwierdzenia dokonanej płatności nie są uwzględniane
podczas rejestracji w DIES IDO.

W pozostałych sytuacjach tzn., w przypadku gdy ilość podmiotów zgłaszanych na dane

wydarzenie jest dowolna (open) – obowiązuje zgłoszenie szczegółowe wysłane razem z
potwierdzeniem dokonanej płatności do deadline, który jest podany na stronie:
http://ido-evients.pro-sotware.pl

Wszystkie szczegółowe zgłoszenia muszą być przesłane wraz z potwierdzeniem
wpłaty najpóźniej do deadline. Deadline podany jest na stronie:
http://ido-evients.pro-sotware.pl
Wpłata należności musi być widoczna na koncie SN IDO w PFT najpóźniej w następnym dniu
roboczym po deadline. Zgłoszenie bez załączonego potwierdzenia opłatności nie są rozpatrywane.
Na ich miejsce wchodzą automatycznie kolejne podmioty (dotyczy wszystkich podmiotów: solo,
duetów/trójek, grup, formacji, production).
Szczegółowe zgłoszenie w rozszerzeniu xls albo xlsx (nie są akceptowane inne rozszerzenia pliku
typu: doc, ods, pdf, jpg, itd., itp.) i potwierdzenie opłaty całkowitej (po odjęciu wysokości zadatku,
jeżeli był wcześniej opłacony) przesyłamy obowiązkowo drogą e-mailową na obydwa adresy:
zbigniew.zasada@dance.pl i m.gawron@pft.org.pl

Wyjaśnienie zapisów w tabeli informacyjnej na stronie
http://ido-evients.pro-sotware.pl
Dyscyplina

Ważne daty

Jazz Dance

do 12.10.2020 - zgłaszanie zespołów wg
miejsc zajętych na KM IDO, następnie wg
kolejności zgłoszeń w systemie

Ballet / Point

do 12.10.2020 - zgłaszanie zespołów wg
miejsc zajętych na KM IDO, następnie wg
kolejności zgłoszeń w systemie

Ballet
Repertoire

do 12.10.2020 - zgłaszanie zespołów wg
miejsc zajętych na KM IDO, następnie wg
kolejności zgłoszeń w systemie

Ostateczny
termin
zgłoszeń
Rozpoczęcie
wydarzenia
Zakończenie
wydarzenia

07.11.2020

29.11.2020
02.12.2020

Opracowanie: Zbigniew St. Zasada październik 2020 r.

Objaśnienia
Termin rejestracji podmiotów na stronie
http://ido-evients.pro-sotware.pl w
dyscyplinie Jazz Dance i wniesienie zadatku
za zgłoszone grupy i formacje.

Termin rejestracji podmiotów na stronie
http://ido-evients.pro-sotware.pl w
dyscyplinie Ballet / Point i wniesienie
zadatku za zgłoszone grupy i formacje.

Termin rejestracji podmiotów na stronie
http://ido-evients.pro-sotware.pl w
dyscyplinie Ballet Repertoire.

Deadline – do tego terminu przesyłamy
szczegółowe zgłoszenie wraz z
potwierdzeniem wniesionej opłaty za
wszystkie podmioty
Data pierwszego dnia wydarzenia
Data ostatniego dnia wydarzenia

